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FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2019/2020-AS TANÉVRE
Tagozatkód

Gimnáziumi osztályok

0001

Hatosztályos gimnázium

0002

Általános tantervű tagozat

0004

Rendvédelmi tagozat

0005

Angol nyelvi tagozat

0006

Matematika tagozat

0007

Német nyelvi tagozat

0008

Informatika tagozat

0009

Biológia tagozat

Szakgimnáziumi osztály
0003

Ügyviteli ágazat

NYÍLT NAPOK:

2018. november 29. (csütörtök) 750
2018. december 11. (kedd) 750

Felvételi követelmény:
-

8. osztály félévi eredménye,

-

központi felvételi magyar nyelv és irodalomból valamint matematikából,

-

felvételi elbeszélgetés, ahol a jelentkező motiváltságát, kommunikációs képességét,
valamint az általános műveltségi szintjét mérjük

A hatosztályos tagozaton a 6. osztály félévi eredményét vesszük figyelembe.
Az angol nyelvi tagozaton szóbeli felvételit tartunk, a rendvédelmi tagozaton a jelentkezők
fizikai állóképességét mérjük.
2018. október 20-tól szombati napokon 9 órai kezdettel ingyenes felvételi előkészítőt tartunk,
melyről bővebb információ iskolánk honlapján (www.big.szerencs.hu) található.
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Témakörök az angol szóbeli elbeszélgetésen









Family
Daily routine
Travelling
School, Plans for the future
Housing
City vs country
Sport
Hobbies

A rendészeti tagozat fizikális felvételi feladatai








4x10m-es ingafutás: minél rövidebb idő alatt,
helyből távolugrás: vállszéles terpeszből ugrás előre. 3 kísérlet.
hajlított karú függés időre: függeszkedő állványon alsó madárfogással függés, az
áll a fogás fölött legyen.
kötélmászás: mászás 5 méteres kötélen minél rövidebb idő alatt. A lányok
mászókulcsolással (lábhasználattal), a fiúk lehetőleg függeszkedve (csak karral)
mellső fekvőtámaszban karhajlítás nyújtás 30 másodpercig: tenyér a talajon
vállszéles támaszban, ujjak előre néznek, a törzs egyenes, a bokák összezárva. A
könyököt derékszögig kell hajlítani, majd teljesen kinyújtani. 30 másodperc alatt,
minél több szabályos ismétlést kell végrehajtani.
felülés 30 másodpercig: hanyattfekvésből felülés függőleges törzs helyzetéig, a
vállak mögött tornabot, térdek derékszögben hajlítva, lábfej a bordásfal alsó foka alatt
beakasztva. 30 másodperc alatt, minél több szabályos ismétlést kell végrehajtani.

