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Sport, Tanulás, Siker 

Felvételi tájékoztató 
 

2021/22-es tanév 
 
 

KÓD OSZTÁLY TÍPUSA 

0043 SPORTOSZTÁLY 4 évfolyamos  

0053 ANGOL NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ SPORTOSZTÁLY 1+4 évfolyamos  

  
 
 
 
 
 

  



RÓLUNK 
 

Iskolánk a Testnevelési Egyetem gyakorlóiskolája és a Sportiskolák Országos Szövetsége által 
támogatott, a Magyar Olimpiai Bizottság sportiskolai szervezetének tagja. 
Sportiskolák között gimnáziumunk évek óta az országos eredményességi és tanulmányi rangsor 
dobogóján helyezkedik el (az Országos Kompetenciamérésen elértek alapján).  
Amellett, hogy elsősorban sportolók jelentkezését várjuk tagozatainkra, a 2021/22-es tanévben a 
nem sportoló diákoknak is lehetőségük van bekerülni iskolánkba. 
Diákjainknak igény szerint sportolói tanrendet biztosítunk, hogy az eredményességhez szükséges 
reggeli edzéseken, valamint versenyeken részt tudjanak venni.  
Diákjainknak a közép- és felsőfokú nyelvvizsgához szükséges tudást biztosítunk többek között 
emelt óraszámmal, próbanyelvvizsgákkal és az AIESEC-programban való részvétellel. 
A változatos tanórák mellett számtalan színes tanórán kívüli programot kínálunk tanulóinknak. 
Mindemellett kiváló hangulatot, összetartó közösséget, korszerűen felszerelt tantermeket és 
diákbarát, menüválasztásos étkezést kínálunk. 
Ha szeretnél sportolni középiskolai tanulmányaid mellett, ugyanakkor fontosnak tartod azt is, 
hogy biztos alapokra épülő tudást szerezz, látogass el a honlapunkra (www.tfgyakorlo.hu), hogy 
betekintést nyerhess iskolánk mindennapi életébe, s megtapasztalhasd iskolánk nem 
mindennapi hangulatát. 
 
OSZTÁLYAINK: 
 

(0043 KÓD) 9.B  SPORTOSZTÁLY     (4 ÉVFOLYAMOS) 
(0053 KÓD) 9.NY ANGOL NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ SPORTOSZTÁLY  (5 ÉVFOLYAMOS) 

 

 a Testnevelési Egyetem gyakorlóiskolájaként magas fokú elkötelezettség a sport iránt  
 a Sportiskolák Országos Szövetsége által támogatott oktatás 
 A és B kategóriájú sportolói tanrend lehetősége sportolói eredményesség alapján: 

edzések és versenyek figyelembevétele 
 angol nyelv oktatása tudásszint szerinti csoportbontásban 
 második idegen nyelvként spanyol vagy német nyelv 
 e-learninggel támogatott oktatás 
 LanguageCert nyelvvizsgaközpont partnerintézményeként nemzetközi angol nyelv-

vizsgára való felkészítés  
 külföldi tanulmányi kirándulások 

 
ANGOL NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ  SPORTOSZTÁLY 9/NY ÉVFOLYAMA  
 heti 15 óra angol nyelv  
 heti 3 óra a második idegen nyelvből 
 nemzetközi angol nyelvvizsgára való felkészítés, nyelvvizsga-mérések 
 matematika valamint magyar nyelv és irodalom tantárgy magasabb óraszámú oktatása 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 
 felvételi követelmény a központi felvételi megírása mindkét tantárgyból (magyar, 

matematika) és a szóbeli meghallgatáson való megfelelés  
 a jelentkezési laphoz a következők csatolását kérjük: 

 honlapunkról letölthető, kitöltött sportadatlap, 
 kézzel írt motivációs levél fényképpel (maximum 1 oldalas összefoglaló arról, hogy 

miért választottad iskolánkat és az adott tagozatot; eddig elért sporteredményeidről; 
tanulmányaiddal és sporttal kapcsolatos jövőbeli elképzeléseidről; valamint 
továbbtanulási terveidről), 

 a szakértői véleménnyel rendelkező (BTM-es) tanulókat, kérjük, hogy 
szakvéleményüket is csatolják. 

 a jelentkezési lapon kérjük feltüntetni a hetedik évvégi és nyolcadik félévi összes 
érdemjegyet magatartás és szorgalom jegyekkel együtt 

 
PONTSZÁMÍTÁS TAGOZATAINKON 
 a közös felvételi írásbeli vizsgán kapott pontok (max. 100 pont) 
 hozott pontok (max. 50 pont: magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv, matematika, 

történelem, az általános iskola 7. év végi és 8. félévi osztályzatainak összege) 
 szóbeli meghallgatáson elért eredmény (max. 50 pont), ahol értékeljük: 

 a tanuló érettségét, írásbeli munkájának minőségét, viselkedéskultúráját és 
kommunikációs készségét, magatartását és szorgalmát,  

 ezen kívül értékeljük a sportági eredményességet, az utánpótlás-nevelési 
programokban való részvételt (Héraklész Program, Sport XXI. Program), 

 valamint figyelembe vesszük a felvételiző nyelvi kompetenciáját, nyelvtanuláshoz 
való viszonyát, nyelvi előképzettségét. 

 Sportosztályainkban a fizikai alkalmassági megfelelés kiváltható másik iskola alkalmassági 
vizsgájának teljesítéséről szóló igazolással, ill. a Netfit mérés eredményének vagy sportorvosi 
alkalmassági igazolás bemutatásával. 

 
A felvételi eljárásról és a pontszámítás sajátos eseteiről részletesen az iskola Házirendje rendelkezik. 
 
 

NYÍLT NAPOK 
 
Ebben a tanévben az eddig megszokott (személyes jelenlétet igénylő) nyílt napok helyett, 
honlapunkon november hónapban elérhetővé teszünk egy igazgatói tájékoztatót, mely tartalmazza 
a fontosabb tudnivalókat, valamint tanórarészleteket különböző tantárgyakból, hogy lehetőséget 
adjunk az iskolánk életébe való betekintésre. 
  

A FELVÉTELIRŐL 



EGYÉB INFORMÁCIÓK 
 

A jelentkezés 
módja és ideje 

A közös felvételi írásbelire a jelentkezési lapot a 
tanuló eljuttatja intézményünkhöz. 

2020. 12. 04. 

A felvételi vizsga 
tervezett helye 
és ideje 

A közös felvételi írásbeli: 2021. 01. 23. 1000 
Pótló írásbeli felvételi vizsga: 2021. 01. 28. 1400 

A szóbeli meghallgatás helye: 
Testnevelési Egyetem Gyakorló Általános Iskola 
és Gimnázium 
1125 Budapest, Diana u. 35-37. 

Szóbeli 
2021. 02. 23 és 
2021. 03. 12 
között. 
 

A felvételről való 
értesítés módja 
és ideje 

Az iskola levélben megküldi a felvételről vagy 
elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek és 
az általános iskolának. 

2021. 04. 30. 

 
Bemutató videó 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„A lehetetlen lehetőség” (Muhammad Ali) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLUfdq-ILnVD4nQo40k3Crfbb8eG7_pajE

