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TÁJÉKOZTATÓ A 2021-BEN INDULÓ NÉGY ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI 

KÉPZÉSRŐL 
 

Kedves Szülők, kedves Diákok!  

Köszönjük, hogy megtisztelték iskolánkat érdeklődésükkel!  

Az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium a 2021-2022-es tanévben - az előző 

évekhez hasonlóan – egy osztályt indít négy évfolyamos gimnáziumi tagozatán. 

A 4 évfolyamos gimnáziumi osztály – a két párhuzamos osztállyal működő 8 évfolyamos 
gimnáziumi tagozat mellett – az általános iskolát befejező, érdeklődő, jó tanulmányi eredményű 
diákok számára kínál lehetőséget a széleskörű műveltség megszerzésére, s felkészítést az egyetemi 
tanulmányokra. 

A tagozaton lehetőség nyílik humán (történelem és idegen nyelv), természettudományi (biológia 

és kémia) valamint reál (matematika-informatika) specializáció választására is (egy osztályon belül 

kiscsoportos keretben). A specializációra szánt emelt óraszám indoka, hogy az említett tantárgyak 

a leggyakrabban előírt érettségi és felvételi tárgyak közép- és emelt szinten egyaránt. 

Tanulmányaik alatt három idegen nyelvből választhatnak a tanulók: angol, német, olasz. 

A 9. és 10. évfolyamokon – más tantárgyak alaposabb megismerési lehetősége érdekében – 

szakkör, illetve mentorálási lehetőség választható szinte minden tantárgyból. Foglalkozásokat 

lehet választani az érdeklődés kielégítésére művészeti tárgyakból is. 

A 11. évfolyamtól a nyolc évfolyamos gimnáziumi osztályokkal együtt szerveződnek csoportok a 

továbbtanulás, és a kétszintű érettségi előkészítésére: magyar nyelv és irodalomból, 

matematikából, történelemből, természettudományokból, informatikából, idegen nyelvekből, 

művészeti tárgyakból és testnevelésből. 

Iskolánk a gimnáziumi tanulmányokhoz jó feltételeket biztosít több szaktantermével, 

természettudományi laborkomplexumával, két tornatermével, uszodájával, számítógépes 

laboratóriumaival, korszerű könyvtárával és legfőképpen kvalifikált, a személyiségközpontú 

pedagógiát gyakorló tanárai munkájával.  

A színvonalas oktatás mellett fontosnak tartjuk, hogy a diákok a tanárokkal és egymással való 

együttműködésükben, az iskolai élet mindennapjaiban pozitív értékrendet, tartalmas életvitelt is 

megismerjenek, szociális és közösségi kompetenciákat is elsajátítsanak, hisz ez a sikeres felnőtt 

élethez legalább olyan fontos, mint a korszerű tudás.  
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A Bolyai János Gyakorló Gimnázium sokoldalú nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, 

nyugat-európai partnerintézményeivel és a határon túli magyar testvériskolákkal évente közös 

programokat valósít meg, téli sítáborainkban, valamint a nyári vízi és turisztikai táborainkban 

remek lehetőség nyílik a sportolás mellett az egészséges életfelfogás erősítésére és a közösség 

formálására is. 

Iskolánk akkreditált Kiváló Tehetségpont, ami azt jelenti, hogy segítjük a tehetségeket 

kibontakozásukban: kutatók, kutatóhelyek, mentortanárok hálózatába kapcsoljuk be őket, 

szakértelemmel és anyagilag is támogatjuk aktivitásukat. A Bolyai egyben Minősített 

Tehetségműhely és Matematika Tudásközpont. 

 

A gimnáziumi osztályba való bejutás feltételei: 

Humán (0002) és természettudományi (0003) specializáció: 

- Központi írásbeli feladatlap magyar nyelv és irodalom tárgyakból: 30 pont, 

- Központi írásbeli feladatlap matematikából: 30 pont, 

- 7. osztályos év végi és 8. osztályos félévi általános iskolai eredmények: irodalom, magyar 

nyelv, matematika, egy idegen nyelv, történelem és a négy természettudományos 

tantárgyból (biológia, fizika, kémia, földrajz) a három legjobb osztályzat: 40 pont, 

- Szóbeli elbeszélgetés (történelemből, vagy biológiából): 20 pont. 

Maximális pontszám: 120 pont 

 

Reál (0004) specializáció: 

- Központi írásbeli feladatlap magyar nyelv és irodalom: 30 pont, 

- Központi írásbeli feladatlap matematika: 50 pont, 

- Általános iskolából hozott pontszámok (ld. előző tagozat): 40 pont. 

Maximális pontszám: 120 pont  

 

Nyolc évfolyamos gimnázium 9. évfolyama (0005): 

- Központi írásbeli feladatlap magyar nyelv és irodalom tárgyakból: 30 pont, 

- Központi írásbeli feladatlap matematikából: 30 pont, 

- Általános iskolából hozott pontszámok (ld. előző tagozat): 40 pont. 

Maximális pontszám: 100 pont 

 

Kiknek ajánljuk iskolánk 4 évfolyamos gimnáziumi osztályát? 

Akik magas óraszámban, tehetséggondozás és csoportbontás keretében szeretnék azokat a 

tantárgyakat tanulni, amelyekből majd emelt szinten szeretnének illetve szükséges felkészülniük, 

hogy neves hazai vagy külföldi egyetemek kiemelt szakjaira biztosabban bejussanak.  



 

Melyek azok az egyetemi képzések, amelyekre kiemelten felkészít a speciális osztály? 

 

A Humán (0002) specializációra jelentkezőket a bölcsészettudomány, jogi és igazgatási, 

pedagógusképzés, társadalomtudomány képzési területekre. 

A Természettudományi (0003) specializációra jelentkezőket az orvos, gyógyszerész- és 

egészségtudomány, pszichológus, természettudományi, mérnöki, pedagógusképzés, agrár 

képzési területekre. 

A Reál (0004) specializációra jelentkezőket a műszaki, mérnöki, informatikai, 

gazdaságtudományok, pedagógusképzés képzési területekre. 

További információt kaphatnak az érdeklődők Kukor Ferenctől, a beiskolázásért felelős 

igazgatóhelyettestől a 94/513-682-es telefonszámon és a kukor@bolyaigimnazium.elte.hu e-mail 

címen. 

Tájékoztató napot a diákok és szülők számára idén a járványhelyzet miatt személyes megjelenéssel 

nem tartunk, tájékoztatót és konzultációt online módon szervezünk 2020. október 17-én. A 

beiskolázással kapcsolatos további információkat honlapunkon közöljük. 

A felvételi vizsgát, s az iskola jobb megismerését ingyenes tehetséggondozó előkészítő tanfolyam 

segíti, amelyet péntekenként 16 és 18 óra között tartunk digitális távoktatási formában, az alábbi 

időpontokban: 

1.  2020. november 6. 

2. 2020. november 13. 

3. 2020. november 20. 

4. 2020. november 27. 

5. 2020. december 4. 

6. 2020. január 8. 

7. 2020. január 15. 

Az iskola OM azonosítója: 036733 
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