
Kedves Felvételiző Diák! 

A felvételi jelentkezések rangsorolása 

A rangsorolás pontszámok alapján történik. 

Felvéte l i  

v izsgarész  

GIMNÁZIUM 

(nyelvi 

előkészítő 

után) 

kód: 0010 

TECHNIKUM /  s zakmaterü le t  

Közlekedés és 

szállítmányozás 

logisztikai 

technikus  

 kód: 

 0011 

Gazdálkodás és 

menedzsment 

Informatika 

és távközlés 

szoftverfejlesz

tő és tesztelő 

kód: 0014 

Vállalkozási 

ügyviteli 

ügyintéző 

kód: 0012 

Pénzügyi-

számviteli 

ügyintéző 

kód: 0013 

Központi 

írásbeli vizsga 
100 100 100 100 100 

Tanulmányi 

eredmények 
25 25 25 25 25 

Szóbeli vizsga 25 25 25 25 25 

Összesen 150 150 150 150 150 

1. Szóbeli vizsga

 időpontja: 2023. február 28. (kedd) 12,00 óra 

 helye: a SZIKSZI tantermei (Ózd, 48-as út 6.) 

2. Pótló szóbeli vizsgák

 időpontja: 2023. március 06. (hétfő) 12,00 óra 

 helye: a SZIKSZI tantermei (Ózd, 48-as út 6.) 

VAGY: 

 időpontja: 2023. március 07. (kedd) 12,00 óra 

 helye: a SZIKSZI tantermei (Ózd, 48-as út 6.) 



Nyelvi előkészítős gimnáziumi képzés szóbeli vizsgájának értékelése 

Nyelvhelyesség (alak- és mondattan)   0-5 pont 

Szóbeliség (kiejtés és intonáció, a beszéd folyamatossága)   0-5 pont 

Szókincs (terjedelme és használatának változatossága)   0-5 pont 

Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás)   0-5 pont         

Beszédstílus                 0-5 pont 

A technikumi képzés szóbeli vizsgájának értékelése, a szóbeli vizsga célja nem a tantárgyi 

követelmények számonkérése, hanem 

0-10 pont

0-10 pont

 a szakmaterületre jellemző tájékozottság,

 a kommunikációs készség,

 az általános, mindennapi tájékozottság mérése az alábbi témakörökben:  0-5   pont

 általános iskoláim, utoljára olvasott könyv bemutatása, környezetvédelem, 
egészséges életmód, családom, kedvenc időtöltésem, sportom, általános közéleti 
tájékozottság, színházi, múzeumi, filmélményeim, nemzeti jelképeink bemutatása, 
hazánk nevezetes helyei (saját élmények alapján), jövőre vonatkozó elképzeléseim, 
baráti körök, elfoglaltságok, utazásaim, legjobb osztálykirándulásaim, a 
számítógép szerepe a hétköznapjaimban, lakóhelyem nevezetességei, kulturális 
rendezvényei, amire a legbüszkébb vagyok.

A nyelvi előkészítő osztályba – GIMNÁZIUMBA jelentkezők a kommunikációs és 

kapcsolatteremtő képességüket angol (a német nyelvet tanulók német) nyelven bizonyíthatják. 

Témakörök: család, szabadidős tevékenységek, napirend, iskola, sport, időjárás, ünnepek, 

kedvenc film/könyv, öltözködés/divat, vásárlás. 

Sok szeretettel várunk a SZIKSZI-ben! 


