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Gimnáziumi tagozatok 

Kódszám Tagozat 
Képzés 

időtartama 
Felvehető létszám (fő) 

0001 emelt történelem 

4 év 

14 

0002 emelt magyar 12 

0003 emelt matematika 14 

0004 emelt fizika  8 

0005 emelt informatika 12 

0006 emelt biológia 14 

0007 emelt kémia  8 

0008 emelt angol – kezdő emelt német 12 

0009 emelt angol – kezdő emelt olasz 10 

0010 általános gimnázium 10 

0011 német nemzetiségi nyelvoktatás 10 

Összesen:  124 

 

Fontos tudnivalók: 

 A 0001-0010 tagozatra jelentkezőnek meg kell írnia a központi írásbeli felvételi 

dolgozatokat! 

 A 0011 tagozatra jelentkezők esetében a felvételi pontszámot a hozott pontok 

duplázásával számoljuk. 

 Tagozatainkat humán, reál, természettudományi és nyelvi osztályokba szervezzük. 

 Minden tanuló tanulja az angol nyelvet és a 0001-0007, ill. a 0010 tagozatokra 

felvételt nyert diákok május hónapban választhatnak az angol nyelv mellé 2. idegen 

nyelvet valamint 1 db emelt óraszámú idegen nyelvet az angol és a német nyelvek 

közül. Szeptember első hetében szintfelmérőt írnak angol nyelvből és a német nyelvet 

választók közül azok a tanulók, akik már tanulták a nyelvet, s ennek eredményétől 

függően kerülhetnek be az adott idegen nyelv megfelelő szintű csoportjába. 

 A 0008-as tagozat német nyelvi csoportja kezdő szintű lesz, a 0009-as tagozat olasz 

nyelvi csoportja szintén kezdő szintű lesz. 

 A 0011-es tagozatra a jelentkezés előfeltétele, hogy a jelentkező német nemzetiségi 

oktatásban vegyen részt általános iskolájában. 
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Írásbeli felvételi vizsga tárgya 
Központi írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és 

matematikából . 

Szóbeli felvételi vizsga tárgya 
A Gyulai Erkel Ferenc Gimnáziumban nincs szóbeli 

felvételi vizsga. 

A felvételi pontszám  

számítása 

Általános iskolai eredmény (max. 200 hozott pont) + a 

központi írásbeli vizsga (magyar nyelv, matematika) 

eredménye (max. 200 szerzett pont). 

Max. 400 pont érhető el. 

 

Hozott pontok: 

(5., 6., 7. osztály év végi és 8. félévi jegyek összege magyar 

nyelv, irodalom, egy idegen nyelv, matematika, történelem, 

földrajz, biológia, fizika, kémia tárgyakból) x  10/7 

(Max. 200 pont hozható) 

 

Szerzett pontok: 

Központi írásbeli 

- matematika     max. 50 pont x 2 = 100 pont 

- magyar nyelv  max. 50 pont x 2 = 100 pont 

 

Pontegyenlőség esetén a 20/201. (VIII.31.) EMMI rendelet 

40. § (3) pontja szerint járunk el, amíg a sajátos nevelési 

igényű jelentkezők esetében ugyanezen rendelet 33. § (3) 

pontját alkalmazzuk. 

A központi írásbeli felvételi 

vizsga helye és ideje 

Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium 

5700 Gyula, Bodoky u. 10. 

Jelentkezés: 2018. december 7.  

Felvételi: 2019. január 19. (szombat) 10:00 

Felvételi pótnap: 2019. január 24. (csütörtök) 14:00 óra 

A központi írásbeli felvételi dolgozat megírható más, erre 

kijelölt intézetben is. 

A felvételről vagy elutasításról szóló értesítés kiküldése: 

2019. április 30. 

Emelt szintű érettségire való 

felkészítés (tagozatokon, ill. 

11. évfolyamtól a választott 

tantárgyak esetében) 

Magyar  nyelv és irodalom, történelem, matematika,  angol 

nyelv, német nyelv, olasz nyelv, biológia, fizika, földrajz, 

informatika, kémia, testnevelés tantárgyakból. 

A tanulmányokat záró vizsga Kétszintű érettségi vizsga. 

Oktatott idegen nyelvek 

Angol nyelv, amit mindenkinek tanulnia kell. A diákok a 

másik nyelvet a következő nyelvek közül választhatják: 

francia, latin, német, olasz, orosz és spanyol nyelv. A 

választás irányított, a felvételi  pontlista sorrendjében 

kerülhetnek be a diákok a csoportba, ameddig a 

csoportlétszám engedi. 

Nyílt napok időpontjai 

Diákoknak és szülőknek:  

2018. november 10. (szombat), 8:30 óra 

helyszín: 4-es nagyterem (igazgatói tájékoztató), majd ezt 

követően programok és óralátogatások. 

Szülőknek:  

2018. december 5. (szerda), 17:00 óra 

helyszín: 4-es nagyterem 

 

 
„Öveges-program - 2012” 

„Természettudományi labor 

kialakítása az Erkel Ferenc 

Gimnáziumban” 

 Az Erkel Ferenc Gimnázium természettudományi laborja 

rengeteg lehetőséget teremt diákjaink számára. 

 Az emelt fizika tagozatra a műszaki, ill. a 

természettudományos irányokba továbbtanulókat várjuk. 

 Az emelt biológia tagozatra elsősorban az orvosi pálya 

iránt érdeklődőket várjuk. 

 Az emelt kémia tagozat a vegyészi, gyógyszerészi pályát 

célzó diákoknak ajánljuk. 
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