
A felvételi pontszámítás áttekintő táblázata 
 

2019/2020. tanévi beiskolázáshoz 
 
  A felvételi eljárásban a jelentkezők pontszámát a 9. évfolyamra történő beiskolázás során alapvetően a 
magyar nyelvből és matematikából szervezett központi írásbeli vizsga eredménye, valamint az általános 
iskolai tanulmányi eredmények alapján számítjuk. Alkalmassági meghallgatást csak az ének-zene képzésre 
jelentkezők esetében szervezünk, az alkalmasság a felvétel feltétele. A 9. évfolyam felvételi eljárásában 
minden meghirdetett képzési irányon maximum 160 pont érhető el, a nyolc évfolyamos gimnázium felvételi 
eljárásában maximum 60 pont. 
A központi egységes írásbeli eredmény alapján maximum 100 pont szerezhető (magyar nyelvből 50 pont, 
matematikából 50 pont). 
Az általános iskolai eredmények pontszámítási módja a különböző képzési irányokon a következők szerint 
alakul (a táblázatok az „ideális” esetet mutatják, tehát ha a jelentkező minden tantárgyból jeles 
eredménnyel jelentkezik iskolánkba; a 2x szorzó azt jelzi, hogy az adott tantárgy év végi vagy félévi 
eredményei duplán számítanak): 
 

 
 

Társadalomtudományi képzés  (0001-es tagozatkód) 
 

Tantárgy 7. év vége 8. félévi 
eredmény 

Összesen 
max. 

magyar nyelv és irodalom 5x2 5x2 20 pont 

történelem 5x2 5x2 20 pont 

matematika 5 5 10 pont 

idegen nyelv 5 5 10 pont 

Összesen az általános iskolai eredmények 
alapján elérhető maximális pontszám 

  
60 pont 

A központi írásbeli eredményével (100 pont) 
együtt elérhető maximális felvételi pontszám 

 
160 pont 

 
 

 
 

Általános gimnáziumi képzés (0002-es tagozatkód) 
 

Tantárgy 7. év vége 8. félévi 
eredmény 

Összesen 
max. 

magyar nyelv és irodalom 5 5x2 15 pont 

történelem 5 5x2 15 pont 

matematika 5 5x2 15 pont 

idegen nyelv 5 5x2 15 pont 

Összesen az általános iskolai eredmények 
alapján elérhető maximális pontszám 

  
60 pont 

A központi írásbeli eredményével (100 pont) 
együtt elérhető maximális felvételi pontszám 

 
160 pont 

 
 
 
 
 
 
 



Emelt óraszámú angol nyelvi képzés (0003-as tagozatkód) 
 
 

Tantárgy 6. év vége 7. év vége 8. félévi 
eredmény 

Összesen 
max. 

magyar nyelv és irodalom - 5 5 10 pont 

történelem - 5 5 10 pont 

matematika - 5 5 10 pont 

idegen nyelv 5x2 5x2 5x2 30 pont 

Összesen az általános iskolai 
eredmények alapján elérhető 

maximális pontszám 

  
60 pont 

A központi írásbeli eredményével (100 
pont) együtt elérhető maximális 

felvételi pontszám 

  
160 pont 

 
 

Ének-zenei képzés (0004-es tagozatkód) 
 

Tantárgy 7. év vége 8. félévi 
eredmény 

Összesen 
max. 

magyar nyelv és irodalom 5 5 10 pont 

történelem 5 5 10 pont 

matematika 5 5 10 pont 

idegen nyelv 5 5 10 pont 

ének-zene 5x2 5x2 20 pont 

Összesen az általános iskolai eredmények 
alapján elérhető maximális pontszám 

  
60 pont 

Alkalmassági meghallgatás                        
értékelése 

alkalmas vagy nem alkalmas  
minősítéssel 

A központi írásbeli eredményével (100 pont) 
együtt elérhető maximális felvételi pontszám 

  
160 pont 

 

ALKALMASSÁGI MEGHALLGATÁS KÖVETELMÉNYEI AZ ÉNEK-ZENE TAGOZATRA JELENTKEZŐKNEK 
 
 

 Népdal éneklése, népzenei ismeretek (szabadon választott népdal, célszerű a 
meghallgatásra a jelentkezőnek több népdallal készülni)                                   

 Kottaolvasás                      
      ●     Zenetörténeti alapismeretek       
      ●     Zeneelméleti ismeretek  
     
    

Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium  
5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 4/a. 

Telefon: (56) 513 821, Fax: (56) 513 822 

E-mail cím: titkarsag@tiszaparti.sulinet.hu  

Honlap: www.tiszaparti-szolnok.hu  

(OM azonosító: 201326)  
 
A felvételivel kapcsolatban bővebb információk kérhetőek Molnár Zsolt igazgatóhelyettestől a  
06 20 553 4939 telefonszámon. 
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