
„Az egyetlen igazi tanulás: a lényünkben szunnyadó tudásnak tevékennyé 

ébresztése.” 

Weöres Sándor 

 

Bajai III. Béla Gimnázium 

Felvételi tájékoztató 

a 

2021/2022. tanévre 

6. és 8. osztályosoknak  

a hat évfolyamos és a négy évfolyamos gimnáziumi képzésre 

Teljesítményképes tudás – Irány a felsőoktatás 

 

 

https://www.citatum.hu/szerzo/Weores_Sandor


Felhívjuk figyelmüket, hogy a személyes találkozást igénylő 

programok a vírushelyzettől és az azt szabályozó rendeletektől 

függően valósulhatnak meg. Ezért kérjük, kövessék figyelemmel 

honlapunkat a felvételi eljárással kapcsolatos aktuális 

információk megismeréséért. 

A következő oldalakon tervezett eseményeket szeretnénk, illetve 

szükséges magvalósítanunk a megszokott felvételi eljárási 

rendben. 

Végrehajtásukról a fentebb leírtak alapján folyamatosan 

tájékoztatást fogunk nyújtani a honlapunkon az alábbi címek 

alatt: 

 

http://www.bajabela.hu/weboldal/hirek/hirek.php 

 

http://www.bajabela.hu/weboldal/felveteli/felveteli.php 

 

  

http://www.bajabela.hu/weboldal/hirek/hirek.php
http://www.bajabela.hu/weboldal/felveteli/felveteli.php


KÖZÉPFOKÚ BEISKOLÁZÁS FONTOSABB ESEMÉNYEI  

Jelentkezés nyílt napra 2020.11.06. 14:00 óráig 

Nyílt nap 6. osztályosoknak 2020.11.11. (szerda) 

Nyílt nap 8. osztályosoknak 2020.11.10. (kedd) 

Központi írásbeli vizsgára jelentkezés határideje 2020. december 4. (péntek) 

Központi írásbeli felvételi 2021.01.23. 10:00 óra (szombat) 

Pótló központi írásbeli felvételi 2021.01.28. 14:00 óra (csütörtök) 

Teljesítménylapok átvétele 2021.02.08. (hétfő) 

Jelentkezési lapok beküldési határideje 2021. február 19. (péntek) 

Tanulói adatlapon megjelölt iskolák 

sorrendjének megváltoztatási határideje 
2021. március 22-23.  

A módosító tanulói adatlapot 2021. március 23-ig kell postázni 

Az egyeztetett felvételi jegyzék elkészülte 2021. április 23. (péntek) 

Felvételi kiértesítők megküldése 2021. április 30. (péntek) 

A FELVÉTELI TELJESÍTMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSA 

/PONTSZÁMÍTÁS/ 

a) Hozott pont: az általános iskolai tanulmányok alatt elért eredmények 

figyelembevétele  

A hozott pontokat a felvételi időpontját megelőző tanév év végi és a jelentkezés évének 

félévi tanulmányi eredményeit figyelembe véve számítjuk ki. A jelentkezési lapon kérjük 

feltüntetni valamennyi tantárgy osztályzatait! 

Amennyiben az alábbiakban megjelölt tantárgyak valamelyikéből a tanuló nem rendelkezik 

osztályzattal – a készségtárgyak kivételével – további tantárgyat választhat pontot adó 

tárgyként. 

A hozott pontokat a hatodikosoknál magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, 

matematika és idegen nyelv tantárgyakból számoljuk. Ha az irodalom és a nyelvtan egy 

tárgyként szerepel, akkor az osztályzatot duplázzuk. Az idegen nyelvek közül a jobbik 

osztályzatot vesszük figyelembe. 

Minden jó (4) osztályzat esetén 4, minden közepes (3) osztályzat esetén 8 pontot vonunk le a 

maximálisan lehetséges 100 pontból. 

A hozott pontokat a nyolcadikosoknál magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, 

matematika, idegen nyelv, földrajz, fizika, kémia, biológia, számítástechnika 

(informatika, technika) tantárgyakból számoljuk. Ha az irodalom és a nyelvtan egy 

tárgyként szerepel, akkor az osztályzatot duplázzuk. Az idegen nyelvek közül a jobbik 



osztályzatot vesszük figyelembe. A számítástechnika, informatika illetve technika tárgyak 

közül a legjobb osztályzatot vesszük figyelembe. 

Minden jó (4) osztályzat esetén 4, minden közepes(3) osztályzat esetén 8 pontot vonunk le a 

maximálisan lehetséges 100 pontból. 

b) Szerzett pont: a központi írásbeli vizsgán elért eredmény 

Az írásbeli vizsgát - a tanév rendje szerint- országosan egységesen a hatodikosoknak és 

nyolcadikosoknak egyaránt 2021. január 23-án (szombat) 10 órától kell megtartani.  

– a pótló írásbeli vizsgát a 8 és 6 évfolyamos gimnáziumokba jelentkezők számára  

2021. január 28-án (csütörtök) 14 órától. 

Az írásbeli vizsga 2x45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet 

tartunk. Az írásbeli vizsgatesztek elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem 

azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a 

gimnáziumban való eredményes tanuláshoz szükségesek. 

Figyelem!  

Akik nem a Bajai III. Béla Gimnáziumban írták a központi felvételi írásbeli dolgozatot, 

azoknak a teljesítménylapot vagy a kiadó iskola által hitelesített másolatát csatolniuk kell a 

jelentkezési laphoz! 

A FELVÉTELI RANGSOR MEGÁLLAPÍTÁSA 

A felvételi rangsort az összesített pontszámok alapján állapítjuk meg. Az összesített 

pontszámot (maximum 200 pont) a hozott pontok (tanulmányi átlag: maximum 100 pont), 

és a központi írásbeli felvételin szerzett pontok (írásbeli: 100 pont maximum) összegéből 

számítjuk. A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérők esetében a 

20/2012.EMMI rendelet 40§ 3. bekezdés alapján járunk el. 

Mentességgel nem lehet bekerülni a gimnáziumba! 

A JELENTKEZÉS MÓDJA 

Fontos! 

A felvételi eljárásban való részvétel feltétele, hogy a tanuló részt vegyen az ún. felvételi 

eljárást megelőző központi, egységes követelmények szerint szervezett, írásbeli vizsgán. 

1. JELENTKEZÉS A KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁRA 

A tanulóknak – hatodikosoknak és nyolcadikosoknak egyaránt - 2020. december 4–éig 

(péntek) kell jelentkezni az írásbeli vizsgára. 

Az írásbeli vizsgára való jelentkezést az Oktatási Hivatal által kiadott – a gimnázium 

titkárságán is beszerezhető - jelentkezési lapon, a fent megadott határidőig küldheti meg a 

tanuló közvetlenül valamely általa választott, vizsgát szervező intézménybe. 



A Bajai III. Béla Gimnázium szervez írásbeli vizsgát, fogadja a jelentkezéseket. 

A köznevelési törvény alapján a sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók esetében – a vizsgaszervezés érdekében – 

szakértői véleményt és a speciális körülmények igénylésére vonatkozó szülői kérvényt 

csatolni kell a jelentkezési laphoz. Az egyéni elbírálás alapján lehetséges intézkedésekről a 

felvételi vizsgát szervező intézmény vezetője dönt. 

2. JELENTKEZÉS A GIMNÁZIUMBA 

A hatodikos tanuló a gimnázium hetedik évfolyamára történő jelentkezését – kizárólag 

az oktatas.hu a KIFIR elektronikus adatlap kitöltő program – egyéni jelentkezők számára 

felületén generált és kinyomtatott jelentkezési lappal tudja megtenni. A fenti program 

funkcióit bemutatjuk a diákok írásbeli vizsgájával egyidőben. Az aláírt dokumentumot 

postai úton el kell küldeni az Oktatási Hivatal részére (9001 Győr, Pf. 694.) valamint 

gimnázium részére 2021. február 19-éig (péntek). 

A nyolcadikos tanulók részére a jelentkezést az általános iskolájuk végzi KIFIR 

elektronikus adatlap kitöltő program – általános iskolák számára nevű program felületén. Az 

ezzel generált és aláírt jelentkezési lapot postai úton el kell küldeni az Oktatási Hivatal részére 

(9001 Győr, Pf. 694.) valamint gimnázium részére 2021. február 19-éig (péntek).  

Speciális esetben pl. külföldi lakhelyű diák esetén az egyéni felületen lehetséges a jelentkezési 

lap generálása.  

3. ÚTMUTATÓ A JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSÉHEZ 

3.1. Hat évfolyamos képzésre jelentkezők: 

a.) Idegen nyelv választás jelölése 

 pl.: 1. id.: angol vagy német 

Első idegen nyelvként azt a nyelvet kell választani, amelyet a jelentkező az általános 

iskolában már tanult, mert a NAT és a kerettantervi kimeneti követelmények csak így 

teljesíthetők. 

3.2. Négy évfolyamos képzésre jelentkezők:  

a.) Idegen nyelv választás jelölése 

 pl.: 1. id.: angol vagy német 

Első idegen nyelvként azt a nyelvet kell választani, amelyet a jelentkező az általános 

iskolában már tanult, mert a NAT és a kerettantervi kimeneti követelmények csak így 

teljesíthetők. 

 A második idegen nyelv (2. id.) választásánál zárójelben kérjük megjelölni azt a 

tartalék második idegen nyelvet is, amelyet legszívesebben tanulna, ha a zárójele 

előtti nyelvből nem indul csoport, illetve nem kerül be a csoportba: pl.: 2. id.: angol 

(francia). 



TANULMÁNYI TERÜLETEK 

I. Hat évfolyamos gimnáziumi képzés 

kód: 0001 

A 2021/2022. tanévben kettő hetedikes osztályt indítunk, 30-30 fővel. 

A hat évfolyamos gimnáziumi képzés a kerettantervre épül. A diákok emelt óraszámban 

tanulhatják 1. idegen nyelvként az angol vagy a német nyelvet és a matematikát. A 9. és 10. 

évfolyamon a történelem és az informatika is emelt óraszámú. A 11-12. évfolyamokon a 

választott továbbtanulási iránynak megfelelő emelt szintű tantárgyi képzést kell választania 

minden diákunknak a következő tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelvek, 

történelem, fizika, kémia, biológia, informatika és földrajz. Mellettük választhatóak 

középszintű felkészítő tantárgyak, pl. filozófia, média, rajz, ének. 

Idegen nyelvi képzés:  

A tanulók a 7. évfolyamtól a 12. évfolyam végéig tanulják az első idegen nyelvet, ami 

angol vagy német lehet. A hat évfolyamos gimnázium tanulói az első két évben egy idegen 

nyelvet tanulnak. 

Három angol és két német nyelvi csoport indítását tervezzük szintfelmérők alapján 

csoportokba osztva a tanulókat. 

A német nyelvi képzés keretében a tanulók felkészülhetnek a DSD (Deutsches 

Sprachdiplom) nyelvvizsgára. Teljesítménytől függően a 8. osztályban DSD-I nyelvvizsgát 

(államilag elismert alapfokú) tehetnek, amely első lépcsőfok a DSD-II nyelvvizsgához. Az 

érettségi évében tehetik le az utóbbi nyelvvizsgát, amely a német egyetemeken való 

továbbtanulás feltétele, illetve „C1”(felsőfokú) vagy „B2”(középfokú) szintű államilag 

elismert nyelvvizsgával egyenértékű, és a honosítási eljárás után ezt a nyelvvizsga 

bizonyítványt is megkapják a tanulók.  

A tanulók a kilencedik évfolyamtól kötelezően választanak második idegen nyelvet a 

német, az angol, a francia, az orosz, az olasz és a latin közül. 

Gimnáziumunk 2009-ben csatlakozott az ECL (European Consortium for the Certificate 

of Attainment in Modern Languages) nyelvvizsgarendszerhez, és akkreditált 

nyelvvizsgahelyként is működik. Így helyben tudunk lehetőséget biztosítani nyelvvizsga 

megszerzésére (alap-, közép- és felsőfokon) a gimnáziumban tanított idegen nyelvekből 

(angol, német, francia, olasz, orosz). 

Figyelem! 

 A második idegen nyelv iránti igényeket, a csoportlétszámbeli korlátot figyelembe 

véve elégíthetjük ki.  

 A tanév első napjaiban nem hagyományos szaktárgyi órákat tartunk, hanem 

tanulásmódszertant tanítunk diákjainknak. A helyes és eredményes tanulási 



módszerek kialakítására folyamatosan nagy figyelmet fordítunk. Az említett program 

keretében közösségépítő, önismeretre nevelő, tanulási szokásokat megvitató, azokat 

továbbfejlesztő foglalkozásokon vesznek részt diákjaink.  

 A 11-12. évfolyamokon – a felsőoktatási felvételi, azaz az emelt szintű szaktárgyi 

érettségi követelményeit szem előtt tartva - megfelelő igény és feltételek esetén 

kínáljuk az emelt szintű érettségire felkészítő képzést a kötelező érettségi 

tárgyakból, valamint a fizika, kémia, biológia, informatika és földrajz tantárgyakból.  

 A tanórai foglalkozásokon kívül tantárgyi, művészeti és sportfoglalkozások segítik 

az egészséges személyiség kibontakozását, a tehetségek felfedezését és gondozását. 

II. Négy évfolyamos gimnáziumi képzés 

kód: 0002 

A 2021/2022. tanévben kettő osztályt indítunk 30-30 fővel. 

A négy évfolyamos gimnáziumi képzés a kerettantervre épül. A diákok emelt 

óraszámban tanulhatják majd 1. idegen nyelvként az angol vagy a német nyelvet és a 

matematikát. A 9. és 10. évfolyamon a történelem és az informatika is emelt óraszámú. A 11-

12. évfolyamokon a választott továbbtanulási iránynak megfelelő emelt szintű tantárgyi 

képzést kell választania minden diákunknak a következő tantárgyakból: magyar nyelv és 

irodalom, idegen nyelvek, történelem, fizika, kémia, biológia, informatika és földrajz. 

Mellettük választhatóak középszintű felkészítő tantárgyak, pl. filozófia, média, rajz, ének. 

Idegen nyelvi képzés:  

A tanulók a 9. évfolyamtól a 12. évfolyam végéig tanulják az első idegen nyelvet, ami 

angol vagy német lehet. Három angol és két német nyelvi csoport indítását tervezzük 

szintfelmérők alapján csoportokba osztva a tanulókat. 

Második idegen nyelvként angolt, franciát, latint, németet, olaszt vagy oroszt 

választhatnak a tanulók. 

A német nyelv keretében lehetőségünk van arra, hogy DSD (Deutsches Sprachdiplom) 

nyelvvizsgára készítsük fel a tanulókat. 

Az érettségi évében tehetik le ezt a nyelvvizsgát, amely a német egyetemeken való 

továbbtanulás feltétele; illetve „C1”(felsőfokú) vagy „B2”(középfokú) szintű államilag 

elismert nyelvvizsgával egyenértékű, és a honosítási eljárás után ezt a nyelvvizsga 

bizonyítványt is megkapják a tanulók.  

Gimnáziumunk 2009-ben csatlakozott az ECL (European Consortium for the Certificate 

of Attainment in Modern Languages) nyelvvizsgarendszerhez, és akkreditált 

nyelvvizsgahelyként is működik. Így helyben tudunk lehetőséget biztosítani nyelvvizsga 

megszerzésére (alap-, közép- és felsőfokon) a gimnáziumban tanított idegen nyelvekből 

(angol, német, francia, olasz, orosz). 



Figyelem! 

 A 11-12. évfolyamokon – a felsőoktatási felvételi, azaz az emelt szintű szaktárgyi 

érettségi követelményeit szem előtt tartva - megfelelő igény és feltételek esetén 

kínáljuk az emelt szintű érettségire felkészítő képzést a kötelező érettségi 

tárgyakból, valamint a fizika, kémia, biológia, informatika és földrajz tantárgyakból.  

 A tanév első napjaiban nem hagyományos szaktárgyi órákat tartunk, hanem 

tanulásmódszertant tanítunk diákjainknak. A helyes és eredményes tanulási 

módszerek kialakítására folyamatosan nagy figyelmet fordítunk. Az említett program 

keretében közösségépítő, önismeretre nevelő, tanulási szokásokat megvitató, azokat 

továbbfejlesztő foglalkozásokon vesznek részt diákjaink.  

 A tanórai foglalkozásokon kívül tantárgyi, művészeti és sportfoglalkozások segítik 

az egészséges személyiség kibontakozását, a tehetségek felfedezését és gondozását. 

 EGYÉB INFORMÁCIÓK 

A gimnáziumba jelentkező, távolabb lakó tanulók részére kollégiumi elhelyezést 

biztosítunk a Baja Város Radnóti Miklós Kollégiumában (6500 Baja, Petőfi-sziget 2. 

Tel.: 06 79 521- 090 

Figyelem! 

Nyílt napot tartunk 2020.11.11. (szerda) a 6. évfolyamos érdeklődők számára, 

2020.11.10. (kedd), pedig a 8. évfolyamosok számára 8:00 és 13:00 óra között. 

Előzetes jelentkezés szükséges személyesen vagy telefonon illetve e-mailben 

(titkar@bajabela.hu) 2020.11.06. (péntek) 14:00 óráig. 

Az iskola pontos címe : Bajai III. Béla Gimnázium  

6500 Baja, Szent Imre tér 5. 

OM azonosító:  027 938 Tel.: 06/30 7810664 



A Bajai III. Béla Gimnázium a jó képességű, kitartó és sok munkát vállaló diákok 

iskolája, ahol sokszínű tehetséggondozás is folyik. Ajánlom mindazon általános iskolai 

diákoknak, akik jó tanulók, szorgalmasak, akik szeretnek és akarnak is tanulni. 

Az iskola célja, alapfeladata, hogy eredményesen felkészítse diákjait a kétszintű 

érettségi vizsgára, megalapozza a felsőfokú tanulmányokat. Ezzel párhuzamosan kiemelt 

gondot fordítunk a tehetséggondozásra is (tantárgyi, művészeti és sport területeken egyaránt). 

A tanórán kívüli tevékenységek gazdag tárháza ezt a célt is szolgálja. 

Oktató-nevelő munkánkban a készségek, képességek fejlesztését a teljesítményképes 

tudás szolgálatába állítottuk. Kiemelten törekszünk arra, hogy tanulóink a megtanult 

ismereteket alkalmazni tudják, és az anyanyelvi kommunikációban a lehető legmagasabb 

szintre jussanak el. 

Fontosnak tartjuk, hogy tanulmányaik végére használható idegen nyelvtudásra 

tegyenek szert. Német nyelvből lehetőség van a DSD-I illetve a DSD-II nyelvvizsgák 

megszerzésére is. 

Célunk továbbá az is, hogy a diákok a számítástechnikai, informatikai eszközök 

használatában megfelelő jártasságot, magabiztosságot érjenek el, elsajátítsák az 

infokommunikációs technikák alapjait. 

Álljon itt végezetül egy eredményességi mutató a végzettek, és a felsőoktatásba 

felvettek adataiból az elmúlt 12 esztendőre vonatkozóan: 
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Nálunk a teljesítményképes tudás és a felsőoktatási intézményekben való továbbtanulás 

összetartozó dolgok. 

Válaszd a Bajai III. Béla Gimnáziumot! Irány a felsőoktatás! 

Üdvözlettel: 

Arnóczki János sk. 

intézményvezető 


