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Választható tanulmányi területek, ágazatok
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A képzés jellemzői
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szakgimnázium
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5 éves két tanítási nyelvű vegyészképzés:
 emelt szintű angol nyelvoktatás,
 matematika, kémia, szakmai kémia tantárgyak
angol nyelven történő oktatása,
 kapcsolódó természettudományos tantárgyak,
 laboratóriumi gyakorlatok,
 tehetséggondozás, szakmai érettségi.
4 éves vegyészképzés:
 magas szintű kémiaoktatás,
 a vegyészet mellett fókuszban a kapcsolódó
természettudományok,
 laboratóriumi gyakorlatok,
 angol és német választható idegen nyelv,
 tehetséggondozás, szakmai érettségi.
4 éves környezetvédelmi képzés:
 emelt szintű biológiaoktatás,
 a környezetvédelem mellett fókuszban a
kapcsolódó természettudományok,
 környezetvédelmi gyakorlatok,
 angol és német választható idegen nyelv,
 tehetséggondozás, szakmai érettségi.
5 éves nyelvi előkészítő informatikaképzés:
 nyelvi előkészítő évfolyam,
 emelt szintű angol nyelvoktatás,
 emelt szintű informatikaoktatás,
 fókuszban a webprogramozás, szoftverfejlesztés és
rendszergazdai, hálózati ismeretek oktatása,
 tehetséggondozás, szakmai érettségi.
4 éves informatikai képzés:
 emelt szintű informatikaoktatás,
 fókuszban a webprogramozás, szoftverfejlesztés és
rendszergazdai, hálózati ismeretek oktatása,
 emelt szintű érettségire való felkészítés,
 angol idegen nyelv tanulása,
 tehetséggondozás, szakmai érettségi.
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Felvételire jelentkezés
A jelentkezési lapokat az általános iskolában kell kitölteni, és ezt az általános iskola küldi el a
középiskoláknak.
A 0091, 0092, 0093, 0094, 0095 kódszámú tanulmányi területekre a felvétel a tanulmányi
pontok, a központi írásbeli vizsgán és a helyi szóbeli beszélgetésen szerzett összesített
pontok alapján, azonos feltételekkel történik.
Tanulmányi pontok
Az általános iskolából hozott eredmények: az általános iskola 6. és 7. osztály év végi, 8.
osztály félévi osztályzatai magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika,
fizika, kémia, földrajz, biológia és informatika tantárgyakból.
Felvételi vizsga
A felvételi vizsga két részből áll:
 Központi, egységes írásbeli
 Szóbeli beszélgetés
A központi, egységes írásbeli vizsga ideje: 2019. január 19. 10 óra
Írásbeli pótnap: 2019. január 24. 14 óra
Szóbeli vizsga: 2019. március 02. 9 óra
Szóbeli pótnap: 2019. március 05-06. 14 óra
Szóbeli helyszíne: Budapesti Műszaki SZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari,
Környezetvédelmi és Informatikai Szakgimnázium, 1146 Bp., Thököly út 48-54.
Az egységes, központi írásbeli vizsgára külön jelentkezési lapon kell jelentkezni a
felvételizőnek abba az iskolába, amelyikben a felvételit meg kívánja írni. A jelentkezési lapok
benyújtási határideje 2018. december 07.

A felvételi vizsga tartalma
Központi írásbeli vizsga minden szakon: matematika és anyanyelv
A diszfunkciós zavarokkal küzdő tanulóknak - szakvéleménnyel alátámasztott kérelemre –
több időt biztosítunk a központi írásbeli megírásakor.
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Szóbeli rész: kötetlen beszélgetés általános témákról. Kérjük a diákokat, hozzák magukkal az
ellenőrzőjüket, bármelyik tantárgyból egy füzetet és - ha van - a versenyeredményeiket
igazoló okleveleiket.
A vizsgázó teljesítményének értékelése
Az általános iskolából hozott tanulmányi pontok és a felvételi vizsgán elért eredmények
alapján történik.
Az általános iskolából hozott eredmények: az általános iskola 6. és 7. osztály év végi, 8.
osztály félévi osztályzatai magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika,
fizika, kémia, földrajz, biológia és informatika tantárgyakból. Az érdemjegyek átlagának a
tízszerese, összesen maximum 50 pont.
Felvételi vizsga pontjai: írásbelin összesen 60 pont (százalékos eredmények konvertálással), a
szóbelin 10 pont szerezhető.
A felvételi döntés alapja



Hozott pont: (50 pont)
o általános iskolai tanulmányi eredmény (tanulmányi pontok): 50 pont
Szerzett pont: (70 pont)
o központi, egységes írásbeli vizsga eredménye: 60 pont
o szóbeli beszélgetés eredménye: 10 pont

ÖSSZESEN 120 pont

Budapest, 2018. szeptember 27.
dr. Szabó Marianna
igazgató
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