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1. A Gimnázium adatai
Iskola címe: 1047 Budapest, Langlet Valdemár utca 3-5.
OM azonosító: 034866
Telefonszám: (1) 369 4917
Intézményvezető: Giczy Béla
2. Jelentkezés feltétele minden tagozaton
- központi írásbeli eredményének benyújtása,
- szóbeli vizsgán való megjelenés,
- sportolók esetén érvényes versenyengedély, sportorvosi igazolás, sportolói adatlap
3. Tanulmányi területek és kódjaik
001-es kód: Sportolói osztályok
Leigazolt sportolókat várunk ebbe az osztályba, akik komolyan veszik a tanulást is.
Intézményünk figyelembe veszi az edzés- és versenynaptárhoz kötődő elfoglaltságot.
Igazoltnak tekintjük a versenyek és edzőtáborok hivatalos időtartamát, a kieső anyag pótlására
e-tananyagot, óralátogatást, illetve konzultációs lehetőséget biztosítunk.
Sportolói osztályainkban a pedagógiai munka a köznevelés típusú sportiskola kerettanterve
szerint valósul meg. A sportspecifikus tantárgyak oktatása mellett nagy hangsúlyt fektetünk
az emelt szintű testnevelés érettségi vizsgára való felkészítésre.
Évfolyamonként két osztályt indítunk.
A jelentkezéshez szükséges az intézmény által kiadott SPORTOLÓI ADATLAP csatolása is
(honlapról letölthető)!
Tanult idegen nyelvek: angol és német vagy orosz
002-es kód: Média osztály
Ebbe az osztályba várjuk azokat a diákokat, akik a média sokféle rétege iránt érdeklődnek.
Szabadidejükben gyakran készítenek videókat, fényképeket, szívesen fogalmazzák meg
gondolataikat szóban és írásban egyaránt. A média osztályba felvett tanulók emelt
óraszámban vesznek részt a mozgóképkultúra és médiaismeret, fotó és videó szakórákon.
A rajz és vizuális kultúra órákon is a média rétegeinek értő befogadása és kreatív alkalmazása
áll a középpontban.

A média tagozatos osztály képzésének célja olyan elméleti és gyakorlati tudás átadása a
középiskolás fiataloknak, melynek segítségével sikeresen továbbtanulhatnak és
elhelyezkedhetnek a média és kommunikáció területén.
Tanult idegen nyelvek: angol és német vagy orosz
Aktív diákjaink számára a tanórákon kívül is lehetőséget nyújtunk a stúdió és fotóműhely
eszközeinek használatára az iskola programjainak dokumentálásában, műsorrá
szerkesztésében.
Az Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Általános Iskola által évente rendezett, országos BIG
Diák- és Ifjúsági Filmfesztiválon a diákok komoly díjakért versenyezhetnek alkotásaikkal,
ezáltal próbára tehetik gyakorlati tudásukat kortársaik és az elismert szakmai zsűri előtt is.
003-as kód: Dráma osztály
Ebbe az osztályba várjuk azokat a diákokat, akik nyitottak a drámajáték, a színház- és
filmművészet iránt. A dráma osztályba felvett tanulók színháztörténet, drámajáték,
beszédtechnika és színpadi tánc és mozgás órákon vesznek részt a nappali gimnáziumi
szakórákon kívül.
A gimnáziumban amatőr színjátszó kör is működik (Berda Színpad).
A gyakorlatközpontú tanítás-tanulás során a diákok alkotó- és befogadóképességét, művészeti
és esztétikai értékek iránti fogékonyságát fejlesztjük. Célunk reális önértékeléssel, kreatív
fantáziával, elméleti és gyakorlati ismeretekkel felvértezett diákok képzése, akik - akár
művészi tehetségük további kibontakoztatásával a drámatagozaton tanultak más területen való
alkalmazásával - nyitott, empatikus, műértő, harmonikus személyiségű felnőttekké válhatnak.
Tanult idegen nyelvek: angol és német vagy orosz
004-es kód: Német nyelvet emelt szinten tanuló osztály
A német nyelvet emelt szinten tanuló osztályba jelentkező diákok általános iskolai
tanulmányaik alatt német nyelvet tanultak, gimnáziumunkban emelt óraszámban tanulják
tovább a német nyelvet.
Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a felvételt nyert diákok mélyebben és alaposabban
megismerjék a német nyelvterület sajátosságait és jellegzetességeit. Célunk, hogy behatóbban
foglalkozzanak a német nyelv- és irodalommal, továbbá, hogy átfogó és komplex ismereteket
szerezzenek a német honismeret témakörben.
Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink az érettségi megszerzése előtt már közép- vagy felsőfokú
nyelvvizsgával rendelkezzenek, illetve sikeres emelt szintű érettségi vizsgát tegyenek,
amellyel jó eséllyel indulhatnak a felsőfokú felvételi eljárásban.
Tanult idegen nyelvek: német és angol
005-ös kód: Általános gimnáziumi kerettanterv szerinti osztály
Ezen osztályunkba azon nyolcadikos tanulókat várjuk, akik későbbiekben fő céljukként
főiskolai vagy egyetemi tanulmányokat kívánnak folytatni. Középiskolai éveik alatt nem kell
tagozat-specifikus ismeretanyagot elsajátítaniuk, így energiáikat fő céljuk elérésére
fordíthatják.
A 11. és 12. évfolyamon emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozásokon (fakultáció)
orientálódhatnak az általuk választani kívánt szakterület felé.
Tanult idegen nyelvek: angol és német

4. Felvételi eljárás rendje
a) Központi írásbeli vizsga ideje: 2018. január 20. - 10.00 óra.
Pótló írásbeli vizsgát (megfelelő hivatalos igazolással) 2018. január 25-én 14.00 órától
lehet tenni, előzetes bejelentkezés után.
Az írásbelire a jelentkezési lapok a gimnázium portáján is átvehetők.
Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet írásbeli vizsgára.
A tanulóknak 2017. december 8-ig a www.oktatas.hu honlapról letölthető „TANULÓI
JELENTKEZÉSI LAP” benyújtásával kell jelentkezniük az írásbeli vizsgá(k)ra. Ez a
jelentkezési lap csak az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi
eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba való
jelentkezésre kell majd használni. A jelen eljárásban szereplő „TANULÓI
JELENTKEZÉSI LAP”-ot abba a vizsgát meghirdető középiskolába (a megfelelő
feladatellátási helyre) kell a tanulónak benyújtania, ahol a központi írásbeli vizsgát
szándékozik megírni. A tanuló maga dönti el, melyik vizsgaszervező intézménybe nyújtja
be a központi írásbeli vizsgára való jelentkezési lapját, függetlenül attól, hogy a
későbbiekben a felvételi eljárás keretében melyik középfokú intézménybe kíván majd
jelentkezni, és milyen jelentkezési sorrendet jelöl meg.
Amennyiben ebben az intézményben írják meg az írásbeli feladatlapot,
intézményünkben a lapok leadási határideje az intézmény Titkárságán: 2017.
december 8.
Az írásbeli vizsga dolgozatának megtekintése és az Értékelő lap átvétele a Titkárságon
2018. január 31-én, 8.00 és 17.00 óra között lehetséges.
b) Az általános iskola által kitöltött Jelentkezési lap beküldési határideje 2018. február 14.
A jelentkezési lapok beérkezése után a szóbeli pontos időpontjáról honlapunkon lehet
informálódni.
c) A szóbeli felvételi vizsgákra 2018. február 26. és március 7. között kerül sor az Újpesti
Bródy Imre Gimnázium és Általános Iskolában. A szóbeli vizsga beosztásáról írásban
nem küldünk tájékoztatást, a vizsgáztatás menete a gimnázium honlapján
tekinthető meg 2018. február 21-től.
A sportolói osztályokba (001 kód) jelentkezők szóbeli beszélgetésén a tanulók
személyiségét szeretnénk megismerni. A jelentkezők magyarból és matematikából
oldanak meg feladatokat, valamint ismertetik sport-pályafutásukat, választ adnak
sportszakmai, sportágismereti kérdésekre.
A felvételiző hozza magával a magyar nyelv és irodalom valamint a matematika füzetét,
illetve az ellenőrző könyvét.
Média osztály (002 kód):
A szóbeli beszélgetésen a tanulók személyiségére, érdeklődési körére vagyunk
kíváncsiak. Minden jelentkező hozzon magával számára fontos fényképeket,
videofelvételeket - a magyar nyelv és irodalom valamint a matematika füzete, illetve az
ellenőrző könyve mellett. A beszélgetést egy rövid, kreatív feladatokból álló teszt előzi
meg.

Dráma osztály (003 kód):
A szóbeli beszélgetésen a tanulók személyiségére, érdeklődési körére vagyunk
kíváncsiak. A felvételiző hozza magával a magyar nyelv és irodalom valamint a
matematika füzetét, illetve az ellenőrző könyvét. A drámajáték iránt érdeklődők külön
készüljenek verssel, rövid novellával, dallal. A felvételizők egy rövid,
kreatív feladatokból álló tesztet is kitöltenek a helyszínen, melyből a művészeti
irányultság, érdeklődés, nyitottság - a beszélgetés ideje alatt körvonalazódhat.
Német nyelvet emelt szinten tanuló osztály (004 kód):
A szóbeli beszélgetésen a felvételizők német nyelvtudását mérjük fel egy nyelvtani teszt
és egy szóbeli elbeszélgetés formájában.
A felvételiző hozza magával a német füzetét, illetve az ellenőrző könyvét.
Az általános gimnáziumi osztályba (005 kód) jelentkezők szóbeli beszélgetésén a tanulók
személyiségét szeretnénk megismerni. A jelentkezők magyarból és matematikából
oldanak meg feladatokat.
A felvételiző hozza magával a magyar nyelv és irodalom valamint a matematika füzetét,
illetve az ellenőrző könyvét.
A szóbeli felvételire (bármely tagozatra való jelentkezéstől függetlenül) szükséges
még hozni egy saját címre megcímzett, felbélyegzett borítékot.
d, Az ideiglenes felvételi jegyzék 2018. március 14-ig feltöltésre kerül a gimnázium
honlapjára, illetve a főbejáratnál is megtekinthető lesz.
e, A tanulói adatlapokat 2018. március 21-22. között lehet módosítani az általános
iskolákban.
f, 2018. április 27-ig minden tanulót levélben értesítünk a felvétel vagy az elutasítás
tényéről.
5. Pontszámítási eljárás a gimnáziumunkba felvételiző 8. évfolyamos tanulók esetében
Hozott pontok számítása (Valamennyi tagozatnál)
Tantárgy
Magyar irodalom
Magyar nyelvtan
Matematika
Történelem
Idegen nyelv
Földrajz
Fizika
Kémia
Biológia

5. osztály évvége
X
X
X
X
X
-

6. osztály évvége
X
X
X
X
X
-

7. osztály évvége
X
X
X
X
X
X
X
X
X

8. osztály félév
X
X
X
X
X
X
X
X
X

A hozott pontok maximuma 140. Ez úgy számítható ki, hogy az x-ek helyére beírható
tantárgyi érdemjegyek számát össze kell adni. Az arányosítás érdekében a 140 pontot
elosztjuk 2.8 tizeddel, így a hozott pontok elérhető összege maximum 50 pont.

Az írásbeli felvételin szerzett pontok számítása
(sportolói, német nyelvet emelt szinten tanuló és általános gimnáziumi osztályok esetében)
Az iskolánkba jelentkező tanulók központi felvételi írásbeli vizsgát tesznek magyar nyelv és
matematika tantárgyakból. Itt a két tárgyból összesen maximum 100 pont érhető el az alábbi
számítás szerint: 50 pont matematika valamint 50 pont magyar nyelv és irodalom.
Az írásbeli felvételin szerzett pontok számítása (dráma- és média osztályok)
Az iskolánkba jelentkező tanulók központi felvételi írásbeli vizsgát tesznek magyar nyelv és
matematika tantárgyakból. Intézményünkben a két tantárgyból összesen maximum 100 pont
érhető el az alábbi számítás szerint: az 50 pontra számított matematika eredménye
szorozva 0.8-cal valamint 50 pont magyar nyelv és irodalom szorozva 1.2-vel.
A sportolói osztályok szóbeli vizsgája
Az ide jelentkező tanulók 50 pontot szerezhetnek.
- Ebből a szóbeli vizsgán maximum 30 pontot érhetnek el. (10 pont kapható a helyben
megoldott logikai-matematikai feladatokra, 10 pont az olvasás-szövegértés feladatra,
további 10 pont az ismerkedő beszélgetés alatt szerzett benyomásra)
- A MOB a sportlapon feltüntetett sportteljesítmények alapján pontozza a tanulókat
maximálisan 20 pontig.
A média és a dráma osztályok szóbeli vizsgája
Az ide jelentkező tanulók 50 pontot szerezhetnek a szóbelin.
Az 50 pont a műveltségi teszt és a beszélgetés részpontszámaiból tevődik össze.
A német nyelvet emelt szinten tanuló osztály szóbeli vizsgája
Az ide jelentkező tanulók 50 pontot szerezhetnek a szóbelin.
- Ebből 20 pontot kaphatnak a szintfelmérő teszt kitöltésére, továbbá 30 pontot szerezhetnek a
német nyelven történő beszélgetés során.
(Ennek témakörei és nyelvtani kritériumai a honlapról letölthetőek.)
Az általános gimnáziumi osztály szóbeli vizsgája
Az ide jelentkező tanulók 50 pontot szerezhetnek.
- 20 pont kapható a helyben megoldott logikai-matematikai feladatokra,
- 20 pont az olvasás-szövegértés feladatra,
- míg további 10 pont kapható a leendő osztályfőnökkel folytatott ismerkedő beszélgetés
során.
Fentiekből adódóan a felvételi eljárás során elérhető maximális pontszám: 200 pont.

6. Az SNI/BTM tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban
Sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel
küzdő tanuló esetében (a továbbiakban: SNI/BTM tanuló) – a vizsgaszervezés érdekében –
szükséges a megfelelő szakértői vélemény, valamint a speciális körülmények, illetve
eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérelem csatolása a jelentkezési laphoz.
A kérelmet a vizsgát szervező intézmény igazgatója bírálja el, döntését határozatba
foglalja. A szülő az igazgatói határozat tartalmáról a gimnázium titkárságán kérhet
tájékoztatást. Ez a döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire
vonatkozhat, tehát az írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatója az írásbeli
vizsgára vonatkozóan NEM hozhat olyan határozatot, amelyben a vizsgázót felmenti
a magyar nyelv vagy a matematika feladatlap megírása alól.
Az SNI/BTM tanuló a központi írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak
alapján az alábbi kedvezményekre lehet jogosult:
 időhosszabbítás (az írásbeli vizsga időtartama tárgyanként 45 perc, ez indokolt
esetben megnövelhető),
 segédeszköz használata (a megfelelő szakértői vélemény alapján az igazgató
döntésében rendelkezik az iskolai tanulmányok során a tanuló által használt,
megszokott eszközök biztosításáról),
 az értékeléskor az értékelési rendszer egy részlete alóli felmentés (a megfelelő
szakértői véleményben leírtak alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos
feladattípusokat a javító tanár nem vesz figyelembe, az ezekre adható pontot az
elérhető maximális és a tanuló által elért összpontszámba sem számítja be).
7. A jelentkezők rangsorolásának módja
Az összesen elért (általános iskolából hozott, központi írásbeli vizsgán és szóbeli vizsgán
szerzett) pontszámok alapján történik.

Budapest, 2017. október 9.
Giczy Béla sk.
Intézményvezető

