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A gimnáziumba való bejutáshoz nem kell külön felvételit

tenned. Eddigi tanulmányi eredményed és a záróvizsgán

(kisérettségin) megszerzett pontszámod alapján nyerhetsz

felvételt.  

. . .És  megújulás

Magyar  nyelven természettudományi és

társadalmi-nyelvi szakra felvételizhetsz. 

Szakok

Felvételi követelmények

IG: gimstagram.su
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Választható tárgyak

nyelv, média és kultúra; művészet és dizájn; egészség és

sport; alkalmazott tudományok



matematika, biológia, fizika, kémia
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el (3.14). 

Természeti szak után csak mérnök, matematikus vagy fogorvos

lehetek? 

A természeti szakon fejező diákok ugyanúgy továbbtanulhatnak

nyelvésznek vagy akár színésznek is. 

Természettudományi-
matematikai  irányzat

„Természeti tagozatosként itt értettem meg a biológia és kémia

alapjait, erre építettem rá az Orvosi Egyetemen tudásom, amit

ma aktívan használok." 
Brenner Gábor, orvos, tudományos segédmunkatárs,

(Semmelweis Egyetem)

Emelt óraszámmal tanult tárgyak:

GYIK (gyakran ismételt kérdések): 



Társadalmi-Nyelvi
irányzat

„a tanáraim nagyszerűen ráéreztek arra, mi az, ami

engem elsősorban érdekel, ehhez mindig megkaptam a

támogatást" Góli Kornélia, dramaturg, egyetemi tanár

(Művészeti Akadémia, Újvidék)
Vojnić Bojana 3.e: Mi lesze

l, ha
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Emelt óraszámmal tanult tárgyak: 

anyanyelv, idegen nyelvek, történelem,

művészettörténeti tárgyak

GYIK (gyakran ismételt kérdések): 

 Minden társadalmis jogász, újságíró, művész vagy nyelvész lesz? 

 Társadalmit befejező diák is választotta már az orvosi hivatást.  



„Nagyon szerettem az osztálytársaimmal lenni, akikre már

barátként tekintek. Nagyon jó alapot adott a gimi, azt is vártam

el tőle. Szeretek tudni dolgokat, és itt mindennap megtanulsz

valami érdekeset." Varkulya Viktor, vizilabdázó

„...rengeteg minden másra tanított meg, például hogy fejezzem ki

magam, hogyan prezentáljam az eredményeimet, vagy pedig a

különböző nyelvek ismeretére, ami a nemzetközi kutatások

területén igen hasznos." 

Bakos Evelin, fizikus, doktoran
dusz (CERN, Genf)

HA EDDIG NEM GYŐZTÜNK MEG,

AKKOR ÍME, MÉG 8+1 OK ARRA,

HOGY NÁLUNK TANULJ TOVÁBB. 

9. tó az udvaron :)

2. családias légkör

5. többnyelvű és

többkultúrájú közeg

a gimnázium versenyképes

tudást biztosít, így sikerrel

felvételizhetsz hazai és külföldi

egyetemekre is

1.

7. bekapcsolódhatsz az

iskolaújságok és iskolatévé

munkájába

4. versenylehetőségek

6. közösségi programok

3. cserediák-programok

8. nyelvvizsga-lehetőség

német nyelvből

További felvilágosítás: 

Szűcs Emese matematika-tanárnő

+381638728415


